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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 11/2010. 

Caràcter: Ordinària. 

Data: dimarts, 2 de novembre de 2010. 

Horari: de 20.35 hores a 22:20 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

Il·lm. Sra. Rosa Maria Caselles i Mir, Alcaldessa, PSC. 

 

Sr. Josep Maria Palau i Llobera, 1r Tinent d’Alcalde, PPC. 

Sr. Pere Ferran Serentill i Sales, 2n Tinent d’Alcalde, PSC. 

Sr. Ramon Subirà i Farré, Regidor, PSC. 

Sr. Arcadi Solà i Masià, Regidor, No adscrit. 

Sr. Manel Català i Ros, Regidor, CIU. 

Sra. Magda Pla i Pla, Regidor, CIU. 

Sr. Manel Bernal i Garcia, Regidor, CIU. 

 

Absència justificada per raons de salut del Sr. Andreu Subies i Forcada, Regidor. 

 

Són presents la Sra. Sílvia Bori i Falip i el Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari 

Interventor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys d’actes de les sessions ordinària 

de 21 de juliol de 2010, extraordinària de 31 d’agost de 2010, i extraordinària de 

14 de setembre de 2010. 

 

2. Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del número 52/2010, de 21 

de juliol de 2010, al número 82/2010, de 25 d’octubre de 2010). 

 

3. Elecció, si s’escau, dels membres de les meses electorals per les eleccions al 

Parlament de Catalunya del dia 28 de novembre de 2010. 

 

4. Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació i refosa de les Ordenances Fiscals 

per a l’exercici 2011 i següents. 

 

5. Aprovació, si s’escau, del requeriment al licitador que ha presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, en el procediment de licitació del contracte de 
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gestió del servei d’abastament d’aigua i clavegueram en la modalitat de concessió, 

de la documentació i garantia definitiva exigida als Plecs i en la Llei de Contractes 

del Sector Públic. 

 

6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les retribucions complementàries del 

lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

7. Aprovació, si s’escau, inicial del projecte d’obres de consultori mèdic local a 

Benavent de Segrià. 

 

8. Aprovació, si s’escau, dels models de declaració d’interessos i béns patrimonials 

dels càrrecs electes de la Corporació. 

 

9. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments 

d’Alguaire, Benavent de Segrià, Rosselló, Torrefarrera, Vilanova de Segrià i el Club 

Esportiu Mig Segrià. 

 

10. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Departament 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per tal de fixar mitjans electrònics com a referents en les comunicacions 

CECAT – Ens locals. 

 

11. Mocions. 

 

12. Informes. 

 

13. Assumptes d’urgència. 

 

14. Precs i preguntes. 

 

 

Comprovat el quorum de constitució exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Presidència del Ple obre la 

sessió. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

L’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià dóna la benvinguda al nou 

Secretari Interventor de l’Ajuntament, el Sr. Antonio Ropero, i disculpa l’absència 

del Sr. Andreu Subies (Regidor) per malaltia. 
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1. Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys d’actes de les sessions 

ordinària de 21 de juliol de 2010, extraordinària de 31 d’agost de 2010, i 

extraordinària de 14 de setembre de 2010. 

 

S’aprova per 5 vots a favor dels grups polítics del PSC, del PPC i del Regidor No 

adscrit, 3 vots en contra del grup polític de CIU, i 1 abstenció del Sr. Subies, 

l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 21 de juliol de 2010. 

 

S’aprova per 8 vots a favor dels grups polítics del PSC, PPC, CIU, i del Regidor No 

Adscrit, i 1 abstenció del Sr. Subies, l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 

de 31 d’agost de 2010. 

 

S’aprova per 8 vots a favor dels grups polítics del PSC, PPC, CIU, i del Regidor No 

Adscrit, i 1 abstenció del Sr. Subies, l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 

de 14 de setembre de 2010. 

 

 

2. Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del número 52/2010, 

de 21 de juliol de 2010, al número 82/2010, de 25 d’octubre de 2010). 

 

En compliment d’allò disposat a l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 

jurídic de les Entitats locals, l’Alcaldia – Presidència dóna compte de les resolucions 

adoptades que són les compreses entre els números 52/2010, de 21 de juliol de 

2010, i 82/2010, de 25 d’octubre de 2010, ambdues incloses, i el Ple acorda restar 

assabentat del seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte. 

 

Número Data Contingut 

52/2010 21/07/2010 Aprovació 2a certificació Plaça Major, import: 30.048,73 €. 

53/2010 21/07/2010 Presa de raó de cessió de crèdit de NOVEX a Caixa Unnim 

(factura 99). 

53 bis 22/07/2010 Aprovació pla de seguretat i salut obra ampliació llar 

d’infants. 

54/2010 11/08/2010 Concedir pròrroga a VITATACO PROMOCIONES, S.L., obres 

100/2006. 

55/2010 11/08/2010 Aprovar bases concessió ajuts escolarització de nens de 0 

a 3 anys. 

56/2010 18/08/2010 Comunicació activitat casa de pagès en règim de 

masoveria. 

57/2010 27/08/2010 Llicència rehabilitació casa de pagès. 

58/2010 27/08/2010 Llicència temporal ocupació via pública del 27 al 30 

d’agost. 

59/2010 08/09/2010 Suplència Secretaria Jutjat de Pau. 

60/2010 13/09/2010 Aprovació certificacions 1a i 2a de l’obra d’ampliació llar 

d’infants. 
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61/2010 20/09/2010 Generació i transferència de crèdits FEESL. 

62/2010 20/09/2010 Correcció d’errades del Decret 27/2010. 

63/2010 21/09/2010 Concessió targeta aparcament individual. 

64/2010 21/09/2010 Acceptar ajudes PUOSC, carrer Racó. 

65/2010 21/09/2010 Ampliació termini de licitació concessió aigua i 

clavegueram. 

66/2010 23/09/2010 Acceptar subvenció llar d’infants. 

67/2010 27/09/2010 Modificació signatures bancàries i canvi de gestor EACAT. 

68/2010 29/09/2010 Aprovació 3a i 4a certificacions Plaça Major. 

69/2010 29/09/2010 Cessió de crèdit NOVEX a Caixa Penedès, factura 126. 

70/2010 29/09/2010 Cessió de crèdit NOVEX a Caja de Ahorros Valencia. 

71/2010 29/09/2010 Reconeixement d’obligacions i factures. 

72/2010 01/10/2010 Reconeixement serveis previs a funcionari de 

l’Ajuntament. 

73/2010 07/10/2010 Autorització a l’AMPA per travessar el camp de futbol. 

74/2010 04/10/2010 Atorgar dies personals i vacances a funcionari de 

l’Ajuntament. 

75/2010 07/10/2010 Nomenament Secretària Interventora accidental. 

76/2010 14/10/2010 Reserva de llocs per campanya electoral, Parlament de 

Catalunya 2010. 

77/2010 15/10/2010 Informar a l’interessat sobre els tràmits a fer per obtenir 

llicència. 

78/2010 15/10/2010 Rescissió contracte arrendament immoble. 

79/2010 18/10/2010 Tràmit d’informació pública llicència ambiental. 

80/2010 18/10/2010 Correcció d’errades Decret 27/2010. 

81/2010 18/10/2010 Denegar llicència ambiental 2/2002, per no idoneïtat. 

82/2010 25/10/2010 Requeriment de subsanació, millora i legalització 

d’activitat. 

 

 

A proposta d’Alcaldia, el Ple aprova per 8 vots a favor dels grups polítics del PSC, 

PPC, CIU, i del Regidor No Adscrit ratificar el Decret d’Alcaldia 64/2010, de 21 de 

setembre de 2010, del tenor literal següent: 

 

«Decret 64/2010 d’acceptació d’un ajut del PUOSC 

 

Atès que cal acceptar els ajuts del PUOSC per a l’obra d’urbanització del carrer 

Racó. 

 

Atès que el termini és a punt d’exhaurir-se, escau de dictar una resolució urgent i 

després ratificar-la per Ple. 

 

Per tant, es ús de les facultats que em confereix la lletra k) de l’article 53.1 del text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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RESOLC: 

 

Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el programa general del PUOSC per a 

finançar les obres d’urbanització del carrer Racó. 

 

Segon.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè 

les obres s’executin amb normalitat i designar l’arquitecte Santi Sindreu Pedragosa 

com a director facultatiu de l’obra. 

 

Tercer.- Comprometre la Corporació a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol 

incidència que sobrevinguin abans de l’inici de les obres o durant la seua execució. 

 

Quart.- Considerar que es disposa, en ferm, dels terrenys i dels serveis així com de 

les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució 

de l’actuació, així com la seua posada en servei. 

 

Cinquè.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la seua 

ratificació». 

 

 

A proposta d’Alcaldia, el Ple aprova per 8 vots a favor dels grups polítics del PSC, 

PPC, CIU, i del Regidor No Adscrit ratificar el Decret d’Alcaldia 65/2010, de 21 de 

setembre de 2010, del tenor literal següent: 

 

«Decret 65/2010 d’ampliació d’un termini de licitació 

 

Atès que es troba en procés de presentació d’ofertes el contracte de gestió del 

servei públic d’abastament d’aigua i clavegueram de Benavent de Segrià. 

 

Atès que els diferents licitadors han reclamat nombrosa documentació que no s’ha 

pogut facilitar ràpidament, escau d’ampliar el termini per presentar ofertes per tal 

que tots els licitadors puguin presentar-ne en condicions d’igualtat. 

 

Per tant, es ús de les facultats que em confereix la lletra k) de l’article 53.1 del text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

 

RESOLC: 

 

 

Primer.- Ampliar en 8 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació del 

corresponent edicte en el BOP, el termini per a presentar ofertes en el contracte de 

gestió del servei públic d’abastament d’aigua i clavegueram de Benavent de Segrià. 
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Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la seua 

ratificació». 

 

 

3. Elecció, si s’escau, dels membres de les meses electorals per les 

eleccions al Parlament de Catalunya del dia 28 de novembre de 2010. 

 

Atès el Decret 132/2010, de 4 d’octubre, de convocatòria d’eleccions al Parlament 

de Catalunya i de la seva dissolució (DOGC número 5728, de 5 d’octubre de 2010), 

mitjançant el qual es convoca la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya 

per al proper dia 28 de novembre de 2010. 

 

Atès els articles 26 i 80 a 94 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim 

Electoral General, i l’article 20 del Decret 133/2010, de 5 d’octubre, de normes 

complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 

2010, que regulen la competència dels Ajuntaments per la formació de les meses 

electorals, mitjançant sorteig públic, de entre les persones censades menors de 65 

anys i que sàpiguen llegir i escriure, essent preceptiu que el President tingui el títol 

de batxiller i el de formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el de 

graduat escolar o equivalent. 

 

Atès l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 141, d’11 

d’octubre de 2010, mitjançant el qual correspon al municipi de Benavent de Segrià 

l’existència de dues meses (Districte 1, Secció 001, Mesa A –de la lletra A a la K–, i 

Districte 1, Secció 001, Mesa B –de la lletra L a la Z–). 

 

Atès la utilització de programa CONOCE facilitat per l’Institut Nacional d’Estadística. 

 

L’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià proposa al Ple, i aquest aprova 

per 8 vots a favor dels grups polítics dels PSC, PPC, CIU, i del Regidor No Adscrit, i 

1 abstenció del Sr. Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Procedir a realitzar el sorteig públic, per mitjà del programa CONOCE, 

amb l’objecte de designar els Presidents i Vocals de cada Mesa Electoral (2), així 

com a dos suplents per a cada un dels membres de cada Mesa, corresponents a les 

Eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el 28 de novembre de 2010, prèvia 

determinació de les persones que poden concórrer al sorteig públic, de conformitat 

amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 

General. 

 

Segon.- De conformitat amb els resultats del sorteig, designar els membres de les 

Meses Electorals següents: 
 
Titulars Mesa A, Secció 001, Districte 1: 
 - President: D. David García Hortet, DNI 43716145E, Elector núm. A0401. 
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- Vocal 1r: D. Maria Elena Fuste Filella, DNI 43704365H, Elector núm. A0375. 
- Vocal 2n: D. Adrian Díaz Rosa, DNI 30244871D, Elector núm. A0239. 
 
 
Suplents Mesa A, Secció 001, Districte 1: 
- 1r de President: D. Sr. Pedro Gómez Royes, DNI 43722148E, Elector núm. A0460. 
- 2n de President: D. Pablo Foixench Bifet, DNI 40868933A, Elector núm. A0352. 
- 1r de Vocal 1r: D. Carlos Enfedaque Fiestas, DNI 40894809G, Elector núm. A0255. 
- 2n de Vocal 1r: D. Araceli Garrido Castillo, DNI 43704570Q, Elector núm. A0417. 
- 1r de Vocal 2n: D. Nuria Jaimejuan Bota, DNI 43730343Y, Elector núm. A.0526. 
- 2n de Vocal 2n: D. Pol Ferrer Martín, DNI 46783589W, Elector núm. A0340. 
 
 
Titulars Mesa B, Secció 001, Districte 1: 
 - President: D. Juan Sánchez Romero, DNI 06213068D, Elector núm. B0366. 
- Vocal 1r: D. Eva Maria Planes Sallan, DNI 43700032D, Elector núm. B0239. 
- Vocal 2n: D. Montserrat Minguella Mesa, DNI 47696533F, Elector núm. B0102. 
 
 
Suplents Mesa B, Secció 001, Districte 1: 
- 1r de President: D. Albert Saperas Guarch, DNI 40880985A, Elector núm. B0370. 
- 2n de President: D. Maria Aran Mazuque Coll, DNI 18167678R, Elector núm. B0081. 
- 1r de Vocal 1r: D. Maria Begoña Pérez Montano, DNI 43738519V, Elector núm. B0203. 
- 2n de Vocal 1r: D. Santiago Salvador Costafreda, DNI 43733654M, Elector núm. B0354. 
- 1r de Vocal 2n: D. Marcos Ortega Mor, DNI 43718559K, Elector núm. B0161. 
- 2n de Vocal 2n: D. Josep Maria Sabata Castelló, DNI 43706766G, Elector núm. B0342. 
 
 
Tercer.- Notificar la referida designació com a President i Vocals de les Meses Electorals, i als 
seus suplents, als interessats, en el termini de tres dies. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Junta Electoral de Zona. 

 

 

4. Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació i refosa de les Ordenances 

Fiscals per a l’exercici 2011 i següents. 

 

Atès que des de l’any 1989 fins a l’actualitat s’ha produït una modificació anual de 

les Ordenances Fiscals, amb l’evident dispersió i desfasament normatiu que això 

comporta. 

 

Atès la necessitat de conèixer de manera exacta i actualitzar les Ordenances Fiscals  

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

De conformitat amb els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 

aquesta Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor dels grups 

polítics del PSC i PPC, i del Regidor No Adscrit, i 4 abstencions del grup polític de 

CIU, el següent: 
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ACORD 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la refosa de les següents Ordenances Fiscals de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià següents, en els termes existents a l’expedient 

23/2010: 

 

OF 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 

OF 2, reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 

OF 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 

OF 4, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 

OF 5, reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana. 

OF 6, reguladora de la Taxa per tramitació de documents, autoritzacions 

administratives i llicències. 

OF 7, reguladora de la Taxa per cementiri municipal. 

OF 8, reguladora de la Taxa per recollida, transport i tractament d’escombreries i 

altres residus urbans. 

OF 9, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de veu pública. 

OF 10, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa. 

OF 11, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols bastides i 

altres instal·lacions anàlogues. 

OF 12, reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial per 

particulars de les instal·lacions, béns i serveis municipals. 

OF 13, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 

ambulants i rodatges cinematogràfics. 

OF 14, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipals. 

OF 15, reguladora de la Taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl 

i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de 

serveis públics. 

OF 16, General de Contribucions Especials. 

OF 17, reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua. 

 

Segon.- Sotmetre aquesta aprovació provisional a un tràmit d’informació pública, 

durant un termini de trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província 

de Lleida, perquè els interessats puguin presentar les al·legacions i reclamacions 

que considerin adients. 

 

Tercer.- Considerar aprovada de forma definitiva aquesta refosa de les Ordenances 

Fiscals esmentades en l’apartat primer d’aquest acord, si no es presenta cap 

al·legació o reclamació, sense necessitat de nou acord plenari. 
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5. Aprovació, si s’escau, del requeriment al licitador que ha presentat 

l’oferta econòmicament més avantatjosa, en el procediment de licitació del 

contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua i clavegueram en la 

modalitat de concessió, de la documentació i garantia definitiva exigida als 

Plecs i en la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

En data 22 d’octubre de 2010, la Mesa de contractació competent per conèixer de 

l’examen de les ofertes presentades pels licitadors del contracte de gestió del servei 

municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià en la modalitat de concessió, va acordar, segons consta en la seva acta, el 

següent: «Únic.- Proposar al Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i 

clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, 

a favor de la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., al ser l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, previ requeriment de la documentació i garantia 

definitiva prevista en el Ple de clàusules d’explotació». 

 

Atès l’article 135.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 

Públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, i la Clàusula 9 del Plec de 

clàusules d’explotació, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor 

dels grups polítics del PSC, PPC, i CIU, i del Regidor No adscrit, i 1 abstenció del Sr. 

Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Requerir a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., com a licitador 

que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, per a que, en el termini 

de 10 dies hàbils comptador a partir del dia següent al de la recepció del present 

requeriment, per a que aporti la següent documentació: 

 

a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte 

del contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes 

de l’esmentat Impost. 

 

b) Certificat específic i actualitzat de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries expedit per l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 

c) Certificat positiu i actualitzat, emès per l’òrgan competent, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 

d) Declaració actualitzada de no trobar-se afectat per les prohibicions per 

contractar amb l’Administració definides a l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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e) Pòlissa d’assegurança exigida per la clàusula 17.1.n) del Plec de clàusules 

d’explotació (pòlissa i pòlisses que cobreixin la responsabilitat civil amb una 

cobertura mínima de sis-cents mil euros (600.000,00 €) per sinistre, essent a 

càrrec del concessionari el pagament de les primes corresponents; tot el personal 

depenent del concessionari directament o indirecta gaudirà de la corresponent 

assegurança amb cobertura d’accident). 

 

f) Garantia definitiva per la prestació del servei, que es fixa en 28.631,61 euros 

(=20.000,00 euros en relació amb el cànon, i 8.631,61 euros en relació amb el 

pressupost del servei pels quatre primers anys, IVA exclòs), de conformitat amb la 

clàusula 9.5.e) del Plec de clàusules d’explotació. 

 

g) Tarifes dels serveis aliens al subministrament d’aigua, segons estudi ofertat pel 

licitador (pòlissa o contracte, comptadors, escomeses, reparacions, i altres). 

 

Segon.- Informar a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U. que de no complir 

adequadament el present requeriment en el termini indicant en l’apartat anterior, 

es considerarà que aquest licitador ha retirat la seva oferta ex art. 135.2 LCSP. 

 

Tercer.- Notificar el present acord als licitadors interessats. 

 

 

6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les retribucions 

complementàries del lloc de treball de Secretaria Intervenció de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Atès que el lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent 

està inscrit al Grup A1 i disposa d’un complement de destí nivell 26. 

 

Atès que anteriorment a la data de pressa de possessió del nou Secretari 

Interventor aquest lloc de treball disposa d’un complement específic de 616,44 

euros, i un complement de productivitat mensual de 332,11 euros. 

 

Atès que el complement específic té per objecte retribuir l’especial dificultat tècnica, 

responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible per al desenvolupament de 

determinats llocs de treball o les condicions en que es desenvolupa el treball. 

 

Atès que la provisió del lloc de treball mitjançant funcionari de carrera comporta un 

plus de qualitat tècnica superior a la provisió interina, manifestat en la superació 

del procés selectiu legalment establert. 

 

Atès la necessitat d’equiparar el complement específic de la plaça de Secretaria 

Intervenció d’aquest Ajuntament al que disposen altres Ajuntaments similars, prius 

necessari per la permanència en aquest Ajuntament d’un funcionari de carrera, més 

tenint en compte l’escassa oferta de funcionaris de carrera en aquesta plaça. 
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Atès que no es disposa de la liquidació aprovada de l’exercici 2009 i que no s’ha 

pogut entrar íntegrament la comptabilitat de l’exercici 2010, no es formulen 

consideracions pressupostàries, que hauran d’ésser íntegrament satisfetes tant bon 

punt l’estat de la comptabilitat ho permeti. 

 

De conformitat amb els arts. 24 i 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 

Bàsic de l’Empleat Públic, arts. 29 a 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, art. 57.3 de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions 

Públiques i del procediment administratiu comú, i la resta de la normativa de règim 

local i sectorial que resulta d’aplicació, aquesta Alcaldia proposa al Ple, i aquest 

aprova per 8 vots a favor dels grups polítics del PSC, PPC i CIU, i del Regidor No 

Adscrit, i 1 abstenció del Sr. Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar la quantitat de 1.200,00 euros en concepte de complement 

específic del lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià. 

 

Segon.- Retribuir la productivitat d’aquest lloc de Secretaria Intervenció de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià exclusivament quan s’acrediti una activitat o 

producció addicional a l’ordinària, i no de forma automàtica i continuada com es 

feia fins l’actualitat. 

 

Tercer.- Sotmetre aquest acord a un període d’informació pública, per termini de 

vint dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida, així com el taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

Quart.- Declarar definitivament aprovat aquest acord, sense necessitat d’acord 

posterior, en el supòsit de que durant el termini d’informació pública, no es formulin 

al·legacions. 

 

Cinquè.- Determinar l’aplicació retroactiva dels efectes econòmics derivats del 

present acord a partir de la data de pressa de possessió del funcionari de carrera, 

ja que és aquesta circumstància –el plus de qualitat que es dedueix a un funcionari 

de carrera i l’escassa oferta d’aquests funcionaris– la que origina el present acord. 

 

Sisè.- Autoritzar a l’Alcaldia per a que procedeixi a l’execució del present acord. 

 

 

7. Aprovació, si s’escau, inicial del projecte d’obres de consultori mèdic 

local a Benavent de Segrià. 

 

Atès la signatura, en data 1 de setembre, del Conveni per l’establiment d’un marc 

de referència per articular la col·laboració entre el Departament de Salut, el Servei 
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Català de la Salut, l’Ajuntament de Benavent de Segrià i la Diputació de Lleida en 

l’àmbit de l’atenció primària de salut. 

 

Atès l’elaboració del projecte bàsic i executiu per a la construcció i equipament de 

consultori local, elaborat per l’Arquitecte Arnau Ricart i Real, amb un pressupost 

d’execució material de 191.880,00 euros. 

 

De conformitat amb l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 

l’article 37.1 i 2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aquesta 

Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 7 vots a favor dels grups polítics del 

PSC, del PPC i de CIU, i 2 abstencions del Regidor No Adscrit i del Sr. Subies, el 

següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la construcció i 

equipament de consultori local al Carrer Pirineus, s/n., de Benavent de Segrià, 

elaborat per l’Arquitecte Sr. Arnau Ricart i Real, amb un pressupost d’execució 

material de 191.880,00 euros. 

 

Segon.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a tràmit d’informació pública per un 

termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i mitjançant notificació als 

propietaris dels immobles afectats. 

 

Tercer.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a informe del Departament de Salut, 

del Servei Català de la Salut i de la Diputació de Lleida, per termini de trenta dies 

hàbils. 

 

Quart.- Considerar aprovat definitivament el projecte bàsic i executiu per a la 

construcció i equipament de consultori local al Carrer Pirineus, s/n., de Benavent de 

Segrià, si no es presenten al·legacions o reclamacions durant el termini 

d’informació pública, o en el supòsit que els informes sol·licitats no siguin evacuats 

o siguin favorables, mitjançant la publicació de l’aprovació definitiva al BOP i DOGC. 

 

Cinquè.- Legitimar a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que realitzi 

els tràmits adients per l’efectivitat d’aquest acord. 

 

 

8. Aprovació, si s’escau, dels models de declaració d’interessos i béns 

patrimonials dels càrrecs electes de la Corporació. 

 

Atès la pròxima celebració d’eleccions locals el quart diumenge de maig de l’any 

2011 ex article 42.3 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral 

General. 
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De conformitat amb l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a 

favor dels grups polítics del PSC, del PPC i de CIU, i del Regidor No Adscrit, i 1 

abstenció del Sr. Subies, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar el model de declaració de béns patrimonials del Registre 

d’interessos de membre de la Corporació, de conformitat amb l’Annex I adjunt a 

l’expedient 22/2010. 

 

Segon.- Aprovar el model de declaració de causes de possible incompatibilitat i 

d’activitats del Registre d’interessos de membre de la Corporació, de conformitat 

amb l’Annex II adjunt a l’expedient 22/2010. 

 

Tercer.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

diligenciï els models aprovats. 

 

 

9. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments 

d’Alguaire, Benavent de Segrià, Rosselló, Torrefarrera, Vilanova de Segrià i 

el Club Esportiu Mig Segrià. 

 

A proposta d’Alcaldia, el Ple aprova per 8 vots a favor dels grups polítics del PSC, 

del PPC i de CIU, i del Regidor No Adscrit, i 1 abstenció del Sr. Subies, retirar 

aquest assumpte de l’ordre del dia. 

 

 

10. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el 

Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per tal de fixar mitjans electrònics 

com a referents en les comunicacions CECAT – Ens locals. 

 

En data 23 de juliol de 2010, amb número 772, va tenir entrada al Registre de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià proposta de conveni de col·laboració entre el 

Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per tal de fixar mitjans electrònics com a preferents en les 

comunicacions CECAT – Ens locals. 

 

De conformitat amb els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 

aquesta Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups 

polítics del PSC, del PPC i de CIU, i del Regidor No Adscrit, i 1 abstenció del Sr. 

Subies, el següent: 

 

ACORD 
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Primer.- Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre el Departament 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per tal de fixar mitjans electrònics com a preferents en les comunicacions 

CECAT – Ens locals. 

 

Segon.- Indicar com adreça de correu electrònic de l’Ajuntament on es vol rebre 

els avisos i els comunicats generats pel CECAT la següent: 

ajuntament@benaventdesegria.cat. 

 

Tercer.- Designar com a persones encarregades de l’avaluació periòdica de 

l’eficàcia del conveni les següents: Alcalde/essa de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià i Primer/a Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per tal que formalitzi el conveni esmentat al 

primer punt del present acord, així com qualsevol altre document. 

 

Cinquè.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Lleida, del Departament 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, de la Generalitat de Catalunya, 

adjuntant original del conveni signat. 

 

Sisè.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, del 

Departament de Governació i Administracions Públiques, de la Generalitat de 

Catalunya, adjuntant còpia del conveni signat. 

 

 

11. Mocions. 

 

No hi ha. 

 

 

12. Informes. 

 

12.1. El Sr. Palau (1r Tinent d’Alcalde) informa al Ple dels següents assumptes: 

 

a) Celebració de la Mesa de contractació de la concessió de l’aigua i clavegueram. 

Informa sobre el seu resultat. 

b) Celebració de l’Assemblea de la Mancomunitat de l’Aigua (26/10/2010). 

c) Descobriment de la instal·lació d’una antena de telecomunicacions al dipòsit de 

l’aigua. D’entrada aquesta antena no està al projecte. S’ha requerit als serveis 

tècnics que informin a l’efecte perquè la Secretaria de l’Ajuntament pugui proposar 

a l’Alcaldia les mesures adients per la seva legalització. 

d) Descobriment d’esquerdes a un pilar del cementiri; s’ha sol·licitat un projecte per 

subsanar-ho. 

e) Camí de Torrefarrera: inauguració el dia 29 d’octubre de 2010. 

f) Conveni amb l’Escola de Fútbol del Mig Segrià: el motiu de retirada del punt de 

l’ordre del dia és la durada del conveni i els efectes econòmics que produeix. 

mailto:ajuntament@benaventdesegria.cat
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Informa que al camp de futbol es poden celebrar partits per part del jovent del 

poble sempre que ho sol·licitin i que es detalli un responsable. 

g) S’ha habilitat un espai a la zona de les penyes. 

 

 

12.2. El Sr. Serentill (2n Tinent d’Alcalde) informa al Ple dels següents assumptes: 

 

a) Llar d’infants: s’està realitzant les obres de la segona fase (comencen a pujar 

paret; s’espera que s’acabin les obres a primers de gener, tot sol·licitant la pròrroga 

necessària). 

b) Plaça Major: les obres estan pràcticament acabades, falten detalls com els 

bancs, pilones i font. 

c) Estudi de trànsit sobre direcció única de pujada del trànsit a la Plaça Major, de 

març de 2007. 

 

 

12.3. La Sra. Alcaldessa informa al Ple dels següents assumptes: 

 

a) Obres d’ampliació de l’escola (inauguració l’11 de setembre de 2010). 

b) Reunió informativa sobre la Llar d’infants (30 de setembre de 2010). En matèria 

de licitació, hi ha una al·legació que serà informada per Secretaria. 

c) Pla ocupacional: nou treballador en substitució de l’altre que es va donar de 

baixa voluntàriament. 

d) Signatura de contracte amb Iberdrola (1 any) en substitució de Fecsa Endesa, 

perquè és més econòmic. 

e) Joventut: subvenció per arranjament del local de joves. 

f) Nova iniciativa d’un grup musical consistent en ball de saló els diumenges; es 

cedeix la sala gratuïtament perquè són veïns de la població i es considera que és un 

servei a oferir al poble. 

 

 

13. Precs i preguntes. 

 

13.1. El Sr. Solà realitza els següents precs al Regidor d’Urbanisme: 

 

Primer.- No es correcte deixar perdre una parada de bus al mig del poble. 

Segon.- El sentit únic de la circulació de la Plaça Major és important també per la 

seguretat vial. 

Tercer.- La plaça de Benavent de Segrià, a part d’ésser estèticament agradable, ha 

de ser funcional i pràctica, i s’ha de tenir sensibilitat a favor dels comerciants amb 

reserva d’aparcaments davant dels comerços, des de l’inici de la jornada fins a la 

seva finalització. 

 

El Sr. Serentill respon que es poden estudiar aquests precs, i que considera que el 

poble hauria d’ésser més peatonal. 
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El Sr. Català comenta que l’ús dels caixers ha baixat per la impossibilitat d’aparcar 

davant, i la gent marxa a Lleida a fer aquest tràmit. Aquest fet va en detriment dels 

comerços de Benavent. El Sr. Serentill respon que ara estaven en obres, i que a 

partir d’ara, quan acabin les obres, serà diferent. 

 

El Sr. Bernal comenta que mentre han durat les obres, la situació s’entén. Quan 

finalitzin s’hauria de corregir i millorar. 

 

 

13.2. El Sr. Solà dóna la enhorabona a l’equip de govern i als veïns del poble de 

Benavent pel contracte de l’aigua, i dóna la benvinguda al nou Secretari, restant 

satisfet d’aquesta nova incorporació, tot indicant que l’antiga Secretaria era molt 

competent. 

 

 

13.3. El Sr. Bernal considera averant l’opinió del Sr. Serentill transcrita a l’acta de 

la sessió ordinària de 21 de juliol de 2010. 

 

Es promou el debat, sense que el Sr. Bernal realitzi cap pregunta o prec concret. 

 

El Sr. Serentill reitera la seva opinió. 

 

Es produeix un debat sobre la publicació Parlem-ne. 

 

El Sr. Solà comenta que s’ha de respectar el Parlem-ne, però que també s’han 

d’acceptar les crítiques que es puguin produir. És normal que al Parlem-ne es 

destaqui el punt de vista dels seus autors. 

 

El Sr. Palau considera que el Ple és el dia i lloc correcte per contestar i parlar de la 

vida del poble, i no en un butlletí. 

 

El Sr. Solà comenta que els Plens són un lloc de diàleg on es debaten les propostes 

dels diferents grups, i per tant, considera que el Ple també és un lloc de debat del 

Parlem-ne perquè és una qüestió que afecta a la convivència del poble, i tot allò 

que afecti a aquesta convivència es susceptible d’ésser tractat al Ple. 

 

El Sr. Serentill considera que les coses s’han de dir a la cara, en un Ple, i no en un 

butlletí perquè el paper ho aguanta tot. 

 

El Sr. Solà manifesta que no li agrada el butlletí, però ho respecta. No obstant, 

critica que es faci ús de noms i cognoms personals perquè aquest fet afecta a les 

famílies de cadascun. S’hauria d’utilitzar expressions més genèriques com Regidor 

d’Esquerra, Regidor de Benavent, ja que aquestes expressions fan referència al 

Regidor en qüestió però no a les famílies. 

 

El Sr. Palau considera que la vida política del poble s’hauria de dirimir al Ple, i no en 

un paper. 
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El Sr. Subirà manifesta també que el Ple és el lloc ideal per debatre les coses. 

 

 

 

 

 

No existent altres assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada 

aquesta sessió, a les 22.20 hores del dia 2 de novembre de 2010, de la qual aixeco 

la present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vist-i-plau, 

El Secretari, L’Alcaldessa, 

Antonio Ropero Vilaró Rosa Maria Caselles i Mir 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys d’actes de les sessions 

ordinària de 21 de juliol de 2010, extraordinària de 31 d’agost de 2010, i 

extraordinària de 14 de setembre de 2010. 

 

El Sr. Bernal i la Sra. Pla critiquen la intervenció del Sr. Serentill al punt 16 – Precs 

i preguntes, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 21 de juliol de 2010. 

 

La Secretaria de l’Ajuntament informa que en aquest punt procedeix, simplement, 

aprovar les actes, no aprovar-les o introduir correccions. 

 

La Secretaria de l’Ajuntament informa que els Regidors no presents a la sessió es 

considera que s’abstenen. 

 

 

4. Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació i refosa de les Ordenances 

Fiscals per a l’exercici 2011 i següents. 

 

El Sr. Català justifica l’abstenció del Grup Municipal de CiU en el fet que es proposa 

l’aprovació inicial de moltes Ordenances Fiscals i no han tingut temps per puntejar-

les totes. 

 

 

5. Aprovació, si s’escau, del requeriment al licitador que ha presentat 

l’oferta econòmicament més avantatjosa, en el procediment de licitació del 

contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua i clavegueram en la 

modalitat de concessió, de la documentació i garantia definitiva exigida als 

Plecs i en la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

La Secretaria de l’Ajuntament proposa afegit a l’apartat Primer de l’acord, el 

següent punt: «g) Tarifes dels serveis aliens al subministrament d’aigua, segons 

estudi ofertat pel licitador (pòlissa o contracte, comptadors, escomeses, 

reparacions, i altres)». 

 

 

7. Aprovació, si s’escau, inicial del projecte d’obres de consultori mèdic 

local a Benavent de Segrià. 

 

L’Alcaldia justifica la ubicació del consultori mèdic local on està projectat perquè els 

tècnics del Departament de Salut van detectar insuficiències tècniques al lloc 

inicialment previst. Atès aquesta necessitat, es va pensar en dos locals de Vitataco 

del Carrer Pirineus. 

 

El Sr. Català pregunta si el preu de 191.880,00 euros del projecte inclou la compra 

dels immobles. La Sra. Alcaldessa respon que aquest preu únicament inclou l’obra 
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del consultori; de la compra encara no s’ha parlat, de manera que s’està estudiant 

una possible permuta. 

 

El Sr. Bernal indica que la demanda del poble és addicionar un segon metge. El Sr. 

Serentill respon que l’any 2007 ja es va demanar, però que per ràtio de població no 

correspon. 

 

El Sr. Bernal pregunta si la zona d’Enric Granados no és equipament (la plaça 

Garcia Maeso). L’Alcaldessa indica que no tenim cessió de terrenys ara, i que el 

pressupost és per instal·lar l’interior del consultori, no per la seva construcció. 

 

La Secretaria de l’Ajuntament proposa incloure la notificació d’aquest acord, 

introduint tràmit d’audiència per presentar al·legacions, al propietari dels terrenys o 

immobles afectats, per ésser un interessat en el procediment. 

 

El Grup Municipal de CiU vol deixar constància expressa que voten a favor de 

l’acord si es que realment hi ha finançament íntegre per part de la Generalitat per 

fer l’execució del projecte. La Sra. Alcaldessa respon que té el conveni signat per 

finançar aquesta obra. El Sr. Català conclou que voten a favor perquè l’Alcaldessa 

diu que hi ha diners per fer l’obra. El Sr. Subirà concreta que els diners no estan, 

però que sí estan concedits. 

 

El Sr. Solà justifica la seva abstenció en la crítica que el CAP, tot i ser bo pel poble 

la seva nova construcció, hauria de tenir una ubicació independent amb facilitats 

d’aparcament de vehicles, i no instal·lar-se en un bloc de pisos. Indica que no pot 

votar en contra perquè és una millora pel poble de Benavent. És una abstenció amb 

caràcter positiu. 

 

El Sr. Subirà comenta que aquesta voluntat manifestada pel Sr. Solà és la voluntat 

de tots, però que l’oportunitat s’ha d’aprofitar amb les circumstàncies que ara 

existeixen. 

 

 

12. Informes. 

 

En relació amb l’apartat 12.1. 

 

- El Sr. Solà pregunta al Sr. Palau sobre el termini d’utilització de l’aigua de 

Pinyana. El Sr. Palau contesta que està previst que sigui durant el primer trimestre 

de 2011. 

 

- El Sr. Solà considera una bona iniciativa la d’habilitar un espai lúdico-esportiu a la 

zona de les penyes. 

 

- La Sra. Pla pregunta al Sr. Palau si hi ha previst realitzar alguna inversió al camp 

de futbol per les plaques existents. El Sr. Palau respon que s’està fent una actuació 

bastant més elevada que anteriorment. S’està esperant que surti el nou 
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ressembrat. La Sra. Pla conclou que l’estat del camp és bastant malament. El Sr. 

Palau comenta la falta de drenatge del camp i les conseqüències que això 

comporta. 


